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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

   

  OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

  Općinsko vijeće 

  Pleškovec 29 

 

KLASA:   023-06/12-01/09 

URBROJ: 2109/16-03-12-02 

 

Pleškovec, 28. prosinca 2012. 

 

ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

održane u petak  28. prosinca 2012. godine u 18:00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger 

pozivom KLASA: 023-06/12-01/09, URBROJ: 2109/16-03-12-01 od 17. prosinca 2012. 

godine. 

 

SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: 

Marijan Rodinger, predsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Dragutin Barlek, August 

Čurin, Mario Dretar, Viktor Korunić, Damir Novak, Zoran Šarić dipl.ing.geod., Stjepan 

Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč., Vjeran Vrbanec, dipl.iur., i Dragica Vugrinec, 

ing.građ.  

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI VIJEĆNICI:  

Vesna Krnjak – ispričala se. 

 

SJEDNICI SU TAKOĐER NAZOČILI:  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik, Karolina Karničnik, administrativni tajnik, 

Danijela Turk, referent JUO Općine Sveti Juraj na Bregu i predstavnik medija. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne, započeo voditi 

sjednicu,  te predložio dnevni red iz saziva. 

Dnevni red je dati na glasovanje i jednoglasno je  prihvaćen. 

 
 

D N E V N I    R E D 

 

01. Utvrđivanje kvoruma, 

 

02. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…), 

 

03. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na 

Bregu, 
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04. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. 

godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

05. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

-  

06. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

07. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

08. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2012. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

09. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2012. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

10. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu,  Projekcije 

proračuna za 2014. i 2015. godine Općine Sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih 

programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2013. – 2015. godine, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

11. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. 

godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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12. Prijedlog Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

13. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2013. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na 

Bregu u 2013. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

16. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

17. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

18. Prijedlog financijskog plana i programa dobrovoljnih vatrogasnih društva 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

19. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

20. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu, 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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21. Prijedlog članova za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i 

imenovanje, 

- predlagatelj je predsjednik Općinskog vijeća 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Marijan Rodinger, 

predsjednik Općinskog vijeća 

 

22. Prijedlog člana za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

23. Prijedlog  za izbor člana Mandatnog povjerenstva, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

24. Prijedlog za izbor člana Povjerenstva za poljoprivredu i utvrđivanje šteta od 

elementarnih nepogoda, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

25. Prijedlog  o izboru člana Povjerenstva za društvene djelatnosti, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

26. Prijedlog o izboru člana Povjerenstva za socijalna pitanja, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

27. Prijedlog o izboru člana Povjerenstva za identifikaciju, procjenu i popis 

Općinske imovine, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

28. Prijedlog člana o izboru predsjednika Povjerenstva za turizam, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

29. Prijedlog člana za izbor predsjednika Povjerenstva za unutarnji nadzor, 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje. 

 

O točkama 04., 05., 06., 07., 08., 09.,10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 

23., 24., 25., 26., 27., 28. i  29. dnevnog reda i svim materijalima pripremljenim za sjednicu 

prethodnu raspravu proveli su načelnik, zamjenik načelnika i povjerenstva. 



5 
 

 
 

TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE KVORUMA  

 

Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici nazočno 

12 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost donesene odluke. 

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

(pitanja, primjedbe, prijedlozi…) 

 

Vjeran Vrbanec, vijećnik – prokišnjavanje krova u školi u Zasadbregu koji je već jako  

namočen predstavlja veliki problem i opasnost za djecu. Zna da je Međimurska županija 

osnivač i da su sanacija istog, obveze županije. Na susjednoj građevini se je zamijenilo 

krovište, te želi znati da li općina može, odnosno želi uložiti nekakav napor da bi se što prije 

saniralo isto.  

Drugo pitanje je vezano na klanjec u Zasadbregu prema Slemenicama koji je sad asfaltiran i 

poznato mu je da je to županijska cesta, ali smatra da su rubnici previsoko postavljeni na 

kojima su već sada vidljivi otisci od guma, što znači da je cesta preuska, te bi moglo doći do 

oštećivanja vozila a postoji  i opasnost od nesreće. Da li se može provjeriti u ŽUC-u da li je 

napravljeno po pravilima struke i zašto se istovremeno nije pristupilo izgradnji pješačko 

biciklističke staze, s obzirom da je to jako prometna cesta.  

Prijedlog, ako se budu opet zaposlili radnici preko javnih radova, da se isti pošalju na pomoć 

socijalno ugroženim, odnosno nemoćnim starijim osobama, da očiste pristupni put do ulaza u 

kuću od snijega. 

Marijan Rodinger, predsjednik vijeća – upoznat je sa situacijom u školi. Na proljeće je u 

sklopu Školskog odbora Osnovne škole I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu započeo na tome 

raditi. U dogovoru s ravnateljicom otišao je u županiju kod pročelnice Sonje Tošić Odjela za 

obrazovanje, kulturu i sport i gosp. Vinkovića.  Na kraju razgovora stekao je dojam da imaju 

razumijevanje i da se bude prišlo sanaciji krovišta Područne škole u Zasadbregu. Bilo je 

obećano, ali se sad ispostavilo da obećano nije i realizirano. Daščani je strop obložen trskom i 

ožbukan (kako se nekad radilo)koji je dotrajao, te je krajnje vrijeme da se sanira. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što je napravljeno u Zasadbregu utrošeno je cca 

100.000,00 kuna. Sve je bilo dogovoreno sa Međimurskom županijom ali se zadržavalo 

predugo, te je općina jednostavno morala prije krenuti u radove u dijelu prostorija MO-a 

Zasadbreg i DVD-a, da zaštiti iste. U proračunu Međimurske županije je bila predviđena 

sanacija krovišta Područne škole I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu u Zasadbregu, ali je očito 

bilo negdje po strani i izgubilo prioritet, odnosno sredstva su utrošili na fasadu. 

Što se tiče spomenute ceste, cesta je sad šira nego što je bila. Što se tiče pješačko biciklističke 

staze trebalo bi napraviti kao neki mali projekt, te vidjeti gdje ide kanalizacija. U klanjcu 

vjerojatno, nema mogućnosti da se izgradi pješačko biciklistička staza, možda bi bilo bolje da 

se iznad napravi, gdje postoji već neka staza. Trebalo bi napraviti troškovnik, te bi se moglo 

vidjeti što se konkretno može učiniti. 

Na javnim radovima imali smo zaposlenih sedam radnika. Očekuje se potvrđivanje od 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nova tri radnika s početkom slijedeće godine, te bi isti 

mogli uskočiti u pomoć  potrebitima. 

 

Zoran Šarić, vijećnik – pitanja su citirana: „Temeljem kojih zakonskih akata je izgrađen 

sanitarni čvor, kao i tko je dopustio spajanje septičke jame u cestovni jarak, Ukoliko ne postoji 

potrebna zakonski propisana dokumentacija, kojim zakonskim propisom će se izvršiti 

legalizacija spomenutog sanitarnog čvora? Molim pisano obrazloženje zašto komunalni redar 



6 
 

 
 

nije reagirao jer se nekim ljudima za puštanje otpadnih voda iz septičke jame pišu opomene i 

kazne. Molim pismeno očitovanje načelnika i komunalnog redara.“ 

„U zapisniku sa 24. sjednice OV-a, predsjednik OV-a Marijan Rodinger uputio je pitanje 

načelniku u vezi pokretanja postupka protiv osoba koje su odgovorne za nanesenu štetu općini  

uključujići  i neisplaćivanje bolovanja Vidu Marčecu kao i „slučaj“ Vere Grabar. ... tražim da 

se preispita i pokrene postupak odgovornosti sukladno zakonu, kao da se i preispita zakonitost 

Odluke o radnom vremenu Marčeca od 4 sata dnevno. Od načelnika Nagrajsalovića tražim da 

se očituje pisanim putem zašto ništa nije poduzeo kao odgovorna osoba za naplatu financijskih 

potraživanja (glavnica sa kamatama) sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i Zakonu o 

proračunu, koje je Vera Grabar bila dužna uplatiti temeljem sudske odluke u određenom 

vremenskom roku. Tražim da mi se obrazloži zašto tog potraživanja nema prikazanog u 

izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. godinu, te tražim obračun kamata za potraživani 

iznos. Molim pisano očitovanje načelnika.“ 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – bez obzira što se treba dati pisani odgovor, 

odgovorio je, da svi objekti koji su vlasništvo Općine Sveti Juraj na Bregu,  ide se u rješavanje 

istog, te će se među njima i naći objekt na dječjem igralištu u Lopatincu. Iza sređivanja pitanja 

vlasništva može se priči rješavanju, odnosno legalizaciji istih. Rješavanje vlasništva važno je za 

kandidiranje budućih projekata. 

Potraživanja koja postoje na temelju sudske presude, tražilo se mišljenje odvjetnika koje se 

dobilo na prethodnoj sjednici uz materijale. Vera Grabar je dostavila dopis u kojem piše se da 

će možda već danas uplatiti 30.000,00 kuna, a ostatak će otplatiti do kraja slijedeće godine. Po 

mišljenju odvjetnika bi zapravo Općina Sveti Juraj na Bregu trebala pokrenuti novu ovrhu nad 

Verom Grabar te tako naplatimo svoja potraživanja, a da temeljem presude suda ne možemo 

naplatiti potraživanje. 

Vid Marčec je bio službenik zaposlen prema Rješenju o rasporedu od Općine Sveti Juraj na 

Bregu na puno radno vrijeme, te mu je za vrijeme bolovanja trebala biti isplaćivana plaća za 

puno radno vrijeme, a ne kao što mu je se isplaćivala za pola radnog vremena, odnosno 4 sata 

dnevno. Po sudskoj presudi trebalo je isplati plaću za puno radno vrijeme. Smatra da se opet ne 

isplati čekati ovrhu za koju bi trebalo opet platiti puno više. Stoga mu se isplatilo prema 

Sporazumu. 

Marijan Rodinger, predsjednik vijeća – isto tako je vijećnik, kao i ostali vijećnici iz oporbe, 

te se isto tako bori da se Općini Sveti Juraj na Bregu sva dugovanja podmire. Kao vijećnik, 

odnosno predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu ima saznanja da se u 

prethodnom Sazivu Općinskog vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu donijela Odluka da se 

dugovanje za bolovanje Marčec Vidu u iznosu od cca 60.000,00 kuna isplati, ali ta odluka nije 

provedena i nije mu poznat razlog, jedino zna da je primljena ovrha u iznosu od 106,000,00 

kuna. Ne zna da li je netko savjesno odnosno nesavjesno oštetio Proračun Općine Sveti Juraj na 

Bregu, za što je on postavio pitanje na prethodnoj sjednici. Ujedno je postavio pitanje za Veru 

Grabar čiji postupak isto tako predugo traje, a sredstva nisu vraćena u Proračun Općine Sveti 

Juraj na Bregu. 

 

Damir Novak, vijećnik – započela je izgradnja kanalizacije u Malom Mihaljevcu, čije radove 

izvodi tvrtka Vodogradnja iz Varaždina. Postavlja se pitanje tko će sanirati, odnosno asfaltirati 

cestu, jer se polovica ceste rezala. Nakon radova o svojem trošku će sanirati polovicu ceste, a 

što će biti s drugim dijelom ceste, koji se sada raspada, zapravo će cijela cesta biti uništena. 

Postavio je pitanje: da li Općina Sveti Juraj na Bregu mora poduzeti nekakve radnje prije 

njihove sanacije ili će se zajedno obuhvatiti cijela cesta? Još je pitao da li bi trebalo sazvati 

Zbor mještana kako bi im se razjasnili postupci izgradnje kanalizacije i sve što ih zanima, 

odnosno za što svakodnevno postavljaju pitanja (zašto nisu obuhvaćene sve kuće, buka od 

prepumnih stanica, zašto pod mojim prozorom, kakva će biti cijena priključka?...)  
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – što se tiče asfaltiranja ceste nakon izvršenih 

radova u projektu stoji koji će se dio asfaltirane ceste rezati taj će se i sanirati. Sa izvođačem 

radova će se dogovoriti kad će vršiti sanaciju i biti sa potrebnom mehanizacijom na terenu da 

ponudi nekakvu prihvatljivu cijenu i obuhvati cijelu cestu, odnosno da se cijela cesta asfaltira. 

Prepumpne stanice ne stvaraju nikakvu buku niti se one čuju na što je dao odgovor gosp. Ban 

koji je voditelj projekta Aglomeracija Čakovec i od njega je zatraženo da dostavi tehničke 

podatke - koliko decibela buke stvara ta prepumpna stanica. On tvrdi da se ona apsolutno ne 

čuje. Cijena priključka na kanalizaciju će biti od 5 do 7 tisuća kuna (to je tako bilo u susjednoj 

općini). Što se tiče projekta gdje prolazi kanalizacija može se vidjeti na skicama u nekim 

dijelovima se mora zakapati čak i do 5 metara, a mali broj građevina se neće moći spojiti na 

kanalizaciju.   

 

Dragutin Barlek, vijećnik – predložio je Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu da se 

na kraju godine, odnosno Dan općine pripreme priznanja koja bi se podijelila.  Većina općina 

dodjeljuje priznanja i nagrade uspješnim udrugama, gospodarstvenicima, građanima... i svima 

koji promoviraju općinu.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – 2013. godina je 20 godina od ustrojenja Općine 

Sveti Juraj na Bregu, te će se tim povodom uključiti i ovaj prijedlog. Gospodin Lajtman koji je 

bio službenik Međimurske županije piše knjigu u kojoj će opisati sve godine od ustrojenja 

općina i gradova Međimurske županije, te će i to biti dio obilježavanja 20-te godišnjice. Tom 

prilikom će se dodjeljivati Spomenica, Zahvalnica ili Priznanje, onima koji su to zaslužili. To 

će biti za Jurjevo 2013. O tome se razmišljalo i razgovaralo. 

Marijan Rodinger, predsjednik vijeća – pobrinuti će se da to bude razmotreno na slijedećoj 

sjednici OV-a Općine Sveti juraj na Bregu. 

 

TOČKA 3. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Po istome  nije bilo nikakvih prijedloga, ni primjedbi, te je donijeta 
 

ODLUKA: Sa 12 glasova „za“, prihvaćen je zapisnik sa 24. sjednice Općinskog 

                    vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU 
- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – II. Izmjene napravljene su na temelju 

dosadašnjeg izvršenja Proračuna i predviđenog godišnjeg plana Proračuna Općine Sveti Juraj 

na Bregu za 2012. godinu. Pojedine stavke je opširnije obrazložio, kako bi bilo što jasnije. U 

razmatranju su sudjelovali svi vijećnici, te su u toku obrazloženja postavljali pitanja na koje su 

dobili opširnije obrazloženje. Smatra da je Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. 

godinu bio dobro planiran. U odnosu na druge općine imali smo prihode iz državnog proračuna 

kao i županijskog, te možemo biti zadovoljni s obzirom na današnju situaciju. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna je sastavljen i daje se Općinskom vijeću na razmatranje. 
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A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

                                                                             Plan 2012.       I.Izmjene i dop. II.Izmjene i dop 

6   Prihodi poslovanja                                         12.276.700,00   12.426.700,00       9.658.600,00 

7   Prihodi od prodaje nefinancijske imovine           250.000,00       250.000,00           80.000,00      

3   Rashodi poslovanja                                           4.181.700,00    4.401.700,00       4.231.600,00        

4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine      11.645.000,00  11.645.000,00      7.507.000,00               

     Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))             -3.300.000,00 -3.370.000,00     -2.000,000,00    

B. RAČUN FINANCIRANJA 

8   Primici od financijske imovine i zaduživanja    3.500.000,00   3.500,000,00      2.000.000,00 

5   Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   200.000,00      130.000,00                 0,00           

     Neto financiranje (8-5)                                      3.300.000,00  3.370.000,00      2.000.000,00 

     Ukupno prihodi i primici                              16.026.700,00  16.176.700,00   11.738.600,00      

     Ukupno rashodi i izdaci                      16.026.700,00  16.176.700,00   11.738.600,00       

     Višak/Manjak + Neto financiranje                                   0,00                  0,00                   0,00 

 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeti je 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog II. Izmjena i  

                    dopuna Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, te će iste 

                    objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

  

 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2012. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom javnih potreba u športu na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu  u 2012. godini  utvrđeni su interesi i smjernice za razvitak športa 

koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, kada su te javne potrebe u 

interesu Općine Sveti Juraj na Bregu, koji je izvršen, odnosno sa 150.000,00 kuna uvećan je za 

78.500,00 kuna, što ukupno iznosi 228.500,00 kuna, te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna 

Programa  u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godinu. 

Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 
 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna 

                    Programa javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu  

                    za 2012. godinu, te će iste objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 

                    Županije“. 

 

 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

U 2012. GODINI 

 

- predlagatelj je Općinski načelnik  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i 

manifestacije u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu, kada su 

te javne potrebe u interesu Općine Sveti Juraj na Bregu, izvršenje, odnosno sa 151.000,00 kuna 

umanjen je za 15.100,00 kuna, što ukupno iznosi 135.900,00 kuna, te je sastavljen Prijedlog 

Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2012. godinu.  

Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 
 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Prijedlog Izmjena i 

                     dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj 

                     na Bregu za 2012. godinu, te će se iste objaviti „Službenom glasniku 

                     Međimurske Županije“. 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE 

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik  

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012.godinu određuje se: 

1.  gradnja objekata i uređaja infrastrukture te nabava opreme: 

2. javne površine, nerazvrstane ceste, javne rasvjete, groblje, odvodnja i održavanje 

komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 

komunalne djelatnosti: 

- odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, 

održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta 

- pročišćavanje otpadnih voda i održavanje čistoće 

Na temelju izvedenih radova nisu u potpunosti izvedeni kao što je bilo planirano Programom 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2012. godinu, te je planirano 11.350.000,00 kuna smanjeno za 3.963.000,00 kuna, što 

ukupno iznosi 7.387.000,00 kuna, te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. 

godinu. Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 
 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna 

                    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

                     području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, te će se isti objaviti u  

                   „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Povjerenstvo za prostorni plan i zaštitu okoliša 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Marijan Rodinger, 

predsjednik Povjerenstva za prostorni plan i zaštitu okoliša i 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu određuje se: 

1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih 

površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta       

2. Javna rasvjeta                      

3. Održavanje groblja i mrtvačnice                

4. Održavanje društvenih domova i uređenje okoliša 

Financirati će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, 

naknada za održavanje groblja,  prihodi od zakupa i ostalih prihoda proračuna. Program 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu 

nije izvršen, odnosno sa 620.000,00 kuna smanjen je za 198.000,00 kuna, što ukupno iznosi 

422.000,00 kuna, te je sastavljen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu. 

Po istome nije bilo nikakvih  primjedbi, te je donijeta 
 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna 

                   Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini na 

                   području Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se isti objaviti u  „Službenom 

                   glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2012. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Socijalni program Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2012. godinu sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i 

drugih osoba, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog osobnih, 

gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Ciljevi socijalnog programa Općine Sveti Juraj na 

Bregu su utvrditi kriterije i način pomoći socijalno ugroženih mještana koji su se zbog različitih 

okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe. Utvrđuju se slijedeće javne potrebe u 

Socijalnom programu prema prioritetima: 

         Plan 2012. Izmjene i dop. 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ogrjev  40.000,00 kn   29.000,00 kn 

2. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete  70.000,00 kn   66.000,00 kn 

3. Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole  47.000,00 kn   47.000,00 kn 

4. Pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola 

         200.000,00 kn   60.000,00 kn   

5. Stipendiranje učenika i studenata            150.000,00 kn   150.000,00 kn  

6. Sufinanciranje troškova prehrane     17.000,00 kn   13.500,00 kn 

7. Jednokratne novčane pomoći     30.000,00 kn   70.000,00 kn 

8. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica            780.000,00 kn 862.000,00 kn 

 

Socijalnim programom su utvrđeni i Oblici socijalne pomoći, Kriteriji za ostvarivanje pojedinih 

oblika socijalne pomoći i Opće odredbe. Proračunom Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. 

godinu predviđeno je izdvajanje 1.177.500,00 kuna za pomoći predviđene ovim programom.  

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2012. godinu i donijeta je 
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ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna 

                     Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2011. godinu, te će se 

                     isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU  ZA 2013. GODINU, 

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2014. I 2015. GODINU OPĆINE SVETI JURAJ NA 

BREGU I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SVETI  JURAJ NA BREGU ZA 

RAZDOBLJE 2013. GODINE – 2015. GODINE 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – planirani su prihod od poreza u iznosu od 

3.350.000,00 kuna, porez na kuće za odmor 180.000,00 kuna, porez na promet nekretninama 

230.000,00 kuna, porez na potrošnju bezalkoholnih pića 40.000,0 kuna to smo povećali ako će 

se prihod uvećati zbog fiskalizacije kao što je planirano, porez na tvrtku 75.000,00 kuna. 

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 200.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz ŽUC-a 

200.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 100.000,00 kuna – jer poznavanje 

stanja u županijskom proračunu teško je za očekivati da bude nešto više, kapitalne pomoći iz 

državnog proračuna 4.000.000,00 kuna - što se uglavnom odnosi na dogradnju škole i izgradnju 

športske dvorane i manji dio za ostale projekte, prihodi od trgovačkih društava u javnom 

sektoru 20.500,00 kuna … i tako je redom obrazlagao stavke prihoda i rashoda planiranih za 

Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu.  

Posebno je napomenuo da su ove godine lokalni izbori za koje treba izdvojiti oko 200.000,00 

kuna, te je to dodatni rashod, kojeg nema svake godine. 

 

U Projekcijama se uvećao plan za nekih desetak posto, što je više manje radi forme nego se 

realno može planirati. Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu i Projekcija 

Proračuna za 2014. i 2015. godinu su sastavljeni i daju se Općinskom vijeću na razmatranje. 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

                                                                                Plan 2013.       Projekcija 2014.  Proj. 2015.         

6   Prihodi poslovanja                                           9.852.500,00    7.700.000,00       8.300.000,00 

7   Prihodi od prodaje nefinancijske imovine           200.000,00       200.000,00          200.000,00      

3   Rashodi poslovanja                                           4.687.500,00    4.655.000,00       4.845.000,00        

4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine      6.065.000,00    2.945.000,00      3.355.000,00               

     Razlika – višak/manjak ((6+7)-(3+4))               -700.000,00      300.000,00         300.000,00    

B. RAČUN FINANCIRANJA 

8   Primici od financijske imovine i zaduživanja    1.000.000,00                 0,00                    0,00 

5   Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   300.000,00      300.000,00         300.000,00           

     Neto financiranje (8-5)                                         700.000,00    - 300.000,00      - 300.000,00 

     Ukupno prihodi i primici                              11.052.500,00    7.900.000,00     8.500.000,00      

     Ukupno rashodi i izdaci                      11.052.500,00    7.900.000,00     8.500.000,00       

     Višak/Manjak + Neto financiranje                                   0,00                  0,00                   0,00 

 

Plan razvojnih programa Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 2013. – 2015. godine 

sastavni je dio Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu.  

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  
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ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Proračuna Općine  

                     Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu,  Projekcija proračuna za 2014. i 2015. 

                     godinu Općine sveti Juraj na Bregu i Plan razvojnih programa Općine Sveti  

                     Juraj na Bregu za razdoblje od 2013. – 2015. godine, te će se isti objaviti u 

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

 OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU 

-  predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2013. godinu, kojom se utvrđuje način izvršavanja, odnosno upravljanje 

prihodima i primicima, te rashodima i izdacima i propisivanje prava i obveze svih proračunskih 

korisnika. U izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu primjenjuju se odredbe Zakona 

o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08). 

Prihodi i primici  raspoređuju se i iskazuju u Proračunu prema izvorima iz kojih potječu. 

Rashodi izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim 

klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima. Klasifikacija Proračuna: 

organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska i programska.  

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i od Plana razvojnih programa. 

Za donošenje zaključka i rješenja kojim se odobravaju isplate po aktivnostima Proračuna 

ovlašteni je načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu.  

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cjelini je općinski načelnik, s pravom samostalnog 

raspolaganja iznosom određenim u Statutu Općine Sveti Juraj na Bregu. Postupak nabave roba, 

usluga i ustupanja radova provodi Povjerenstvo za javnu nabavu Općine Sveti Juraj na Bregu 

sukladno zakonu o javnoj nabavi, dok odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi 

Načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Zaduživanje Općine Sveti Juraj na Bregu na teret Proračuna u skladu s propisima odobrava 

Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na prijedlog načelnika Općine Sveti Juraj na 

Bregu. Korisnici sredstava Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu dužni su dostaviti načelniku 

Općine Sveti Juraj na Bregu izvješće o korištenju sredstava za prethodnu godinu do roka za 

podnošenje utvrđenog zakonom. Izvješću su dužni priložiti financijski plan, te plan rada za 

slijedeću godinu. 

Zoran Šarić, vijećnik – članak 8. korisnici sredstava proračuna dužni su prije korištenja 

sredstava u 2013. godini, dostaviti pisano izvješće o trošenju sredstava Proračuna u 2012. 

godini, te smatra da je povjerenstvo moralo odraditi svoje i dati svoj prijedlog. Povjerenstva su 

zato imenovana, odnosno predočiti svoje prijedloge OV-u. 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  udruge moraju dostaviti svoje planove i 

financijska izvješća da bi ostvarile pravo na financiranje iz Proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu, a isto tako i Mjesni odbori. Jedina udruga koja nije dostavila svoj plan i financijski 

izvještaj je Udruga žena Lopatinec, te se ista neće financirati iz proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu. Na temelju toga se vidi kako djeluju i određuju se iznosi  koji se isplaćuju u kvartalima. 

Povjerenstvo za društvene djelatnosti je dalo svoj prijedlog. 

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2013. godinu i donijeta je  
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ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o izvršavanju 

                     proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, te će se istu objaviti 

                     u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG SOCIJALNOG PROGRAMA  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU  

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Socijalni program Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2013. godinu sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih nemoćnih 

drugih mještana koji su se zbog različitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe.  

Javne potrebe u Socijalnom programu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu utvrđuju se 

prema prioritetima:  

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja              30.000,00 kuna 

2. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete                   70.000,00 kuna 

3. Subvencioniranje prijevoza učenika osnovne škole             47.000,00 kuna 

4. Pomoć za podmirivanje troškova prijevoza učenika srednjih škola         20.000,00 kuna 

5. Stipendiranje učenika i studenata             150.000,00 kuna 

6. Sufinanciranje troškova prehrane               17.000,00 kuna 

7. Jednokratne novčane pomoći                50.000,00 kuna 

8. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica            870.000,00 kuna 

Sredstva za realizaciju Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu u 

ukupnom iznosu od 1.254.000,00 kuna, osigurat će se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu 

za 2013. godinu. 

Zoran Šarić, vijećnik – tvrtka Medikol radi preventivne pretrage koje neke od općina 

sufinancira, te predlaže da se vijećnici odreknu svojih naknada za pomoć odnosno navedeno 

sufinanciranje.  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – svaka financijska pomoć koja se na zahtjev 

socijalno potrebitima isplaćuje iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu uz zahtjev mora 

priložiti potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje da isti stvarno ima potrebe financijske pomoći.  

Mario Dretar, vijećnik – zanimalo ga je stipendiranje učenika i studenata, odnosno koliko se 

studenata stipendira i zašto se ne bi stipendirali svi studenti s područja Općine Sveti Juraj na 

Bregu?  

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – ne postoji mogućnost stipendiranja svih 

studenata. Trenutno se stipendira 38 studenata i 2 učenika srednje škole koji su u osnovnoj 

školi postigli izrazito velike rezultate, odnosno postigli velike rezultate na županijskim i 

državnim natjecanjima. Oni su učenici XV. Gimnazije u Zagrebu. Ove se godine dostavljena je 

21. prijava i od toga je dodijeljeno 12 stipendija, kao i prethodne godine, sukladno Pravilniku o 

stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Sveti Juraj na Bregu. 

Nakon razmatranja Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Socijalnog Programa 

                    Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu, te će se isti objaviti u 

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 
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TOČKA 13. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  

NA  PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2013. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program javnih potreba u športu na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godinu, a koji će se financirati iz proračuna Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2013. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 156.000,00 

kn, a bit će raspoređena na 10 različitih športskih društava, a prema kriterijima koje je 

predložilo Povjerenstvo za društvene djelatnosti.  

Programom javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini, 

utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak športa. Javne potrebe u športu na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu ostvarivati će se:         

                 -    djelovanjem športskih udruga te pomaganjem i promicanjem športskih 

                        aktivnosti, na čijim će se športskim priredbama i akcijama pridonijeti razvitku i 

                       promicanju športa 

- aktivnostima športskih udruga povodom državnih, županijskih, a posebno 

praznika Dana Općine 

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu egzistiraju slijedeći športovi: 

- nogomet, stolni tenis, streljaštvo, šah i drugi športovi 

Tijekom 2013. godine planiraju se oblasti športa slijedeći poslovi i aktivnosti:  

- financirati postojeće športske udruge sukladno planiranim sredstvima i 

utvrđenim kriterijima, 

- poduzimati radnje radi promicanja športa, poglavito kod djece i mladeži,  

- raditi na omasovljenju u oblasti športa i na podizanju njegove kvalitete, te 

razvijati moralne vrijednosti kod športaša. 

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini, te je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Programa 

                     javnih potreba u športu na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. 

                     godini, te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

NA  PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2013. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program javnih potreba u kulturi na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini financirati će se  iz proračuna Općine Sveti Juraj na 

Bregu za 2013. godinu. Ukupna predviđena sredstva za tu namjenu iznose 139.000,00 kn, a bit 

će raspoređena na 13 različitih kulturnih društava i udruga prema kriterijima koje je predložilo 

Povjerenstvo za društvene djelatnosti. 

Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. godini, 

utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi. Javne potrebe u 

kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu ostvarivati će se:  
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- djelovanjem udruga u kulturi i pomaganjem, promicanjem kulturnog i 

umjetničkog stvaranja, 

- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju 

kulturnog života 

Tijekom 2013. godine planiraju se oblasti kulture slijedeće aktivnosti: 

- obilježavanje proštenja – Valentinovo, Jurjevo i Dan Općine, Duhovi, Ime 

Marijino, obilježavanje Dana škole, fašnika, Božićnog koncerta i ostale 

manifestacije 

Općinsko vijeće je razmotrilo prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Sveti Juraj na Bregu, te je donijeta 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Programa 

                     javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2013. 

                     godini, te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 15. 

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Program održavanja infrastrukture u 2013. 

godini na području Općine Sveti Juraj na Bregu kojim se određuje: 

1. održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova         200.000,00 kuna 

2. Zimska služba                70.000,00 kuna 

3. Javna rasvjeta                          110.000,00 kuna  

4. Održavanje groblja i mrtvačnice                                   100.000,00 kuna 

5. Održavanje i uređenje zgrada za redovito korištenje          200.000,00 kuna 

    Ukupno:        680.000,00 kuna 

Financirati će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, 

naknada za održavanje groblja, prihodi od zakupa i ostalih prihoda proračuna. 

Ovaj Program podliježe tijekom godine promjenama od strane Općinskog vijeća.  

Općinsko vijeće je isti razmotrilo  i donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Programa održavanja 

                     komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Sveti Juraj na 

                     Bregu, te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  

I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu određuje 

se:1.  gradnja objekata i uređaja infrastrukture te nabava opreme: 
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- javne površine, nerazvrstane ceste, javne rasvjete, groblje, odvodnja i 

pročišćavanje otpadnih voda i održavanje čistoće 

Programom se utvrđuje:  

- opis poslova za gradnju objekata i uređaja, te nabavu opreme, 

- iskaza financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom 

izvora financiranja djelatnosti. 

U 2013. godini predviđena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: 

 

1. Športska školska dvorana i dogradnja osnovne škole                            3.900.000,00 kuna 

2. Zgrada vrtića                100.000,00 kuna 

3. Športske dvorane i rekreacijski objekti            250.000,00 kuna 

4. Ceste i pješačko-biciklistička staza                          400.000,00 kuna  

5. Izgradnja sustava odvodnje – kanalizacija            200.000,00 kuna 

6. Izgradnja javne rasvjete                 50.000,00 kuna 

7. Autobusna stajališta i nadstrešnice                50.000,00 kuna 

8. Adaptacija domova kulture, namještaj i oprema            200.000,00 kuna 

9. Izgradnja poduzetničke zone               500.000,00 kuna 

UKUPNO:      5.750.000,00 kuna 

Ovaj Program podliježe tijekom godine promjenama od strane Općinskog vijeća.  

Općinsko vijeće je isti razmotrilo  i donijeta je 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Programa gradnje 

                     objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti 

                     Juraj na Bregu za 2013. godinu,  te će se isti objaviti u  „Službenom glasniku 

                     Međimurske Županije“. 

 

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOG ODLUKE O  

KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  ovom odlukom se određuju uvjeti i način 

utvrđivanja komunalnog doprinosa u Općini Sveti Juraj na Bregu, a naročito: 

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne 

  infrastrukture, određena u kunama po m
3
, odnosno m

2
,  

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Sveti Juraj na Bregu 

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,  

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se po pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili 

potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa 

Područje Općine Sveti Juraj na Bregu odnosno naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, 

Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg, utvrđuju se kao 

jedinstvena zona građenja. 

Komunalni doprinos plaća se za izgradnju i rekonstrukciju građevine (nadogradnja i 

dogradnja). Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni 

upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu. 
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Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građenje objekata određuje se u visini za: 

 

1. Stambene građevine:        15,00 kn/m³ 

2. Pomoćne građevine i gospodarske građevine poljoprivredne 

namjene 

         7,50 kn/m³ 

3. Poslovne i ostale gospodarske građevine:  

 3.1. u Poduzetničkoj zoni „Brezje“ :       15,00 kn/ m³ 

 3.2. izvan Poduzetničke zone „Brezje“:        30,00 kn/ m³ 

 3.3. u kojima se namjeravaju obavljati djelatnosti koje mogu 

prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak i vode iz Priloga 

I. ove Odluke, bez obzira na mjesto građenja: 

    138,00 kn/ m³ 

4. Građevine javne, vjerske, društvene, kulturne, sportske i  

humanitarne namjene: 

         7,50 kn/m³ 

 

Komunalni doprinos plaća se u cijelosti u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o komunalnom 

doprinosu. Na zahtjev investitora može se odobriti plaćanje u ratama, pri čemu broj mjesečnih 

rata ovisi o visini komunalnog doprinosa. U slučaju obročne otplate, prvi obrok se plaća u 

iznosu od 30%, od ukupnog utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa, a razlika koja prelazi 

- 5.000,00 kuna u 3 mjesečne rate 

- 10.000,00 kuna u 6 mjesečnih rata 

- 15.000,00 kuna u 9 mjesečnih rata 

- preko 15.000,00 kuna u 12 mjesečnih rata 

U slučaju otplate u ratama, prva rata se plaća odjednom i to u iznosu od 30% ukupno utvrđenog 

iznosa komunalnog doprinosa. 

U slučaju da je investitor odustao i nije započeo građenje, nakon isteka roka važenja akta 

temeljem  kojeg se odobrava građenje, ima pravo na povrat komunalnog doprinosa uz pisani 

zahtjev zajedno sa potvrdom nadležnog tijela kojom dokazuje da ispunjava uvjete za povrat 

komunalnog doprinosa. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća u kojoj su  bili uključeni svi vijećnici, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Odluke o komunalnom 

                    Komunalnom doprinosu Općine Sveti Juraj na Bregu, te će ista objaviti u 

                    „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 18. 

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA DOBROVOLJNIH 

VATROGASNIH DRUŠTVA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik –  na sjednici Predsjedništva i Zapovjedništva 

Vatrogasne zajednice Općine Sveti Juraj na Bregu održane 10. prosinca 2012. godine u 

Lopatincu donesen je Financijski plan i Plan rada za 2013. godinu. Financijski plan se temelji 

na zajedničkim potrebama za redovnu djelatnost i posebne potrebe DVD-a, VZ Općine Sveti 

Juraj na Bregu. Ovim planom obuhvaćena su slijedeća DVD-a: 

1. DVD BREZJE 

2. DVD LOPATINEC 

3. DVD MALI MIHALJEVEC 

4. DVD VUČETINEC i 

5. DVD ZASADBREG.  
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1. Zajedničke potrebe      48.500,00 kuna 

2. Redovite potrebe      49.900,00 kuna 

3. Posebne potrebe      75.540,00 kuna 

4. Ostale potrebe               275.000,00 kuna 

     SVEUKUPNO:        448.940,00 kuna 

 

Sve se mora provoditi sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine2, broj 106/99), 

Pravilniku o minimumu tehničke opreme i Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi.  

Općinsko vijeće je isti razmotrilo  i donijeta je 

 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Financijskog plana i 

                    programa Dobrovoljnih vatrogasnih društava Općine Sveti Juraj na Bregu za 

                    2013. godinu. 

 

TOČKA 19. 

PRIJEDLOG ANALIZE STANJA  

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2012. GODINI 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na temelju članka 28. Zakona zaštite i spašavanja  

(„Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), potrebno je napraviti Analizu stanja 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2012. godini. Stožer za 

zaštitu i spašavanje Općine Sveti Juraj na Bregu imenovan je Odlukom  Općinskog vijeća 

Općine Sveti Juraj na Bregu na 4. sjednici, 16. listopada 2009. godine, S obzirom na veličinu 

područja Općine Sveti Juraj na Bregu i Procjenu, Stožer će moći obaviti sve potrebne zadaće 

zbog iskustva članova Stožera u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja u obrani od poplava 

i pojave olujnih vjetrova, u suradnji sa svim snagama koje su mu raspolaganju. Svi DVD-i, 

Crveni križ, Dom zdravlja Čakovec – Ambulanta u Pleškovcu, Veterinarska stanica Čakovec, 

Poljoprivredno dobro ili zadruga, Udruge s područja Općine Sveti Juraj na Bregu, osnovna 

škola i redovne službe koje su u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem. 

Održava se dobra suradnja s HEP DOS d.o.o., Elektra Čakovec. Međimurje-plin d.o.o. 

Čakovec, Međimurske vode d.o.o. Čakovec Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“, 

Županijska uprava za ceste MŽ i Policijska postaja Štrigova. Svi su aktivno uključeni u akcije. 

U slučaju većih nesreća ili katastrofa sve raspoložive ekipe navedenih službi bit će angažirane 

na otklanjanju i saniranju posljedica. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Analize stanja zaštite i  

                     spašavanja u 2012. godini u Općini Sveti Juraj na Bregu, te će se ista objaviti  

                     u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 20. 

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA OGANIZACIJU I RAZVOJ  

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU ZA 2013. GODINU 

- predlagatelj je Općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Anđelko 

Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 
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Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – o stanju zaštite i spašavanja raspravljao je Stožer 

zaštite i spašavanja Općine Sveti juraj na Bregu i donio Analizu stanja zaštite i spašavanja u 

Općini Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu, te predložio donošenje Smjernica za oganizaciju i 

razvoj sustava zaštite i  spašavanja na području Općine Sveti Juraj na Bregu za 2013. godinu i 

to 12. točaka. Osnovana je postrojba Civilne zaštite opće namjere na području Općine Sveti 

Juraj na Bregu u suradnji s Područnim uredom Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 

novoosnovana postrojba CZ popunjena je obveznicima CZ, za iste pripremiti mobilizacijske 

pozive, te izvršiti ažuriranje sistema pozivanja. Postrojbu CZ treba osposobiti kroz osnovnu 

obuku i zajedničke vježbe s DVD-ima. Za CZ nabaviti osnovnu opremu za zaštitu i spašavanje. 

Za provedbu svih smjernica neophodno je u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu osigurati 

potrebna financijska sredstva. Imamo Stožer za zaštitu i spašavanje i Civilnu zaštitu.  

Nakon rasprave Općinskog vijeća, donijeta je  

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je prijedlog Smjernica za 

                     organizaciju i razvoj sustava zaštite i  spašavanja na području Općine Sveti 

                     Juraj na Bregu za 2013. godinu, te će se iste objaviti u „Službenom     

                     glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

 

TOČKA 21. 

PRIJEDLOG ČLANOVA ZA IZBOR  

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJE 

- predlagatelj je predsjednik Općinskog vijeća 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je Marijan Rodinger, 

predsjednik Općinskog vijeća  

 

Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća – temeljem članka 39. Statuta Općine 

Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09) i članka 

15.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“, broj 18/09) 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na 26. 

sjednici Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu održane 28. prosinca 2012. godine, podnosi 

prijedlog članova za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanje Općine 

Sveti Juraj na Bregu, predlaže se za predsjednika Miroslav Turk iz Zasadbrega 88A, a za člana 

Vesna Krnjak iz Okruglog Vrha 62 A. 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog članova za izbor 

                    predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanje, te će se Rješenje o 

                    razrješenju i imenovanju, objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

 

 

TOČKA 22. 

PRIJEDLOG ČLANA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA  

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 
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Miroslav Turk, vijećnik, predsjednik povjerenstva – temeljem članka 39. Statuta Općine 

Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09) i članka 

15.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“, broj 18/09) 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na 26. 

sjednici Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu održane 28. prosinca 2012. godine, podnosi 

prijedlog člana za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, 

predlaže se Dragica Vugrinec iz Pleškovca 48. 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog člana za 

                    potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se  

                    Rješenje o razrješenju i imenovanju, objaviti  u „Službenom glasniku 

                    Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 23. 

PRIJEDLOG ZA IZBOR ČLANA MANDATNOG POVJERENSTVA  

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

Miroslav Turk, vijećnik, predsjednik povjerenstva - temeljem članka 39. Statuta Općine 

Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09) i članka 

15.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“, broj 18/09) 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na 26. 

sjednici Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu održane 28. prosinca 2012. godine, podnosi 

prijedlog o izboru člana Mandatnog povjerenstva Općine Sveti Juraj na Bregu, predlaže se 

August Čurin iz Pleškovca 102. 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog za izbor člana 

                    Mandatnog povjerenstva Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se Rješenje o 

                    razrješenju i imenovanju, objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 

                    Županije“. 

TOČKA 24. 

PRIJEDLOG ZA IZBOR ČLANA POVJERENSTVA  

ZA POLJOPRIVREDU I UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

Miroslav Turk, vijećnik, predsjednik povjerenstva - temeljem članka 39. Statuta Općine 

Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09) i članka 

15.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“, broj 18/09) 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na 26. 

sjednici Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu održane 28. prosinca 2012. godine, podnosi 

prijedlog o izboru člana Povjerenstva za poljoprivredu i utvrđivanje šteta od elementarnih 

nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu, predlaže se August Čurin iz Pleškovca 100. 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog za izbor člana 

                    Povjerenstva za poljoprivredu i utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda 
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                    Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se Rješenje o razrješenju i imenovanju 

                    objaviti u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

TOČKA 25. 

PRIJEDLOG O IZBORU ČLANA  

POVJERENSTVA ZA DRUŠTVENE  DJELATNOSTI 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

Miroslav Turk, vijećnik, predsjednik povjerenstva - temeljem članka 39. Statuta Općine 

Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09) i članka 

15.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“, broj 18/09) 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na 26. 

sjednici Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu održane 28. prosinca 2012. godine, podnosi 

prijedlog o izboru člana Povjerenstva za društvene djelatnosti Općine Sveti Juraj na Bregu, 

predlaže se Vesna Krnjak iz Okruglog Vrha 62 A. 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog za izbor člana 

                    Povjerenstva za društvene djelatnosti Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se  

                     Rješenje o razrješenju i imenovanju objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 

                    Županije“. 

 

 

TOČKA 26. 

PRIJEDLOG O IZBORU ČLANA  

POVJERENSTVA ZA SOCIJALNA PITANJA 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

Miroslav Turk, vijećnik, predsjednik povjerenstva - temeljem članka 39. Statuta Općine 

Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09) i članka 

15.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“, broj 18/09) 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na 26. 

sjednici Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu održane 28. prosinca 2012. godine, podnosi 

prijedlog o izboru člana Povjerenstva za socijalna pitanja Općine Sveti Juraj na Bregu, predlaže 

se August Čurin iz Pleškovca 102. 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog za izbor člana 

                    Povjerenstva za socijalna pitanja Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se  

                    Rješenje o razrješenju i imenovanju, objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 

                    Županije“. 

 

 

TOČKA 27. 

PRIJEDLOG O IZBORU ČLANA POVJERENSTVA ZA IDENTIFIKACIJU, 

PROCJENU I POPIS OPĆINSKE IMOVINE 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 
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- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

Miroslav Turk, vijećnik, predsjednik povjerenstva - temeljem članka 39. Statuta Općine 

Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09) i članka 

15.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“, broj 18/09) 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na 26. 

sjednici Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu održane 28. prosinca 2012. godine, podnosi 

prijedlog o izboru člana Povjerenstva za identifikaciju, procjenu i popis općinske imovine 

Općine Sveti Juraj na Bregu, predlaže se Miroslav Turk iz Zasadbrega 88 A. 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog za izbor člana 

                    Povjerenstva za identifikaciju, procjenu i popis općinske imovine Općine 

                    Sveti Juraj na Bregu, te će se Rješenje o razrješenju i imenovanju objaviti 

                    u „Službenom glasniku Međimurske Županije“. 

 

TOČKA 28. 

PRIJEDLOG ČLANA ZA IZBOR  

PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA TURIZAM 

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

Miroslav Turk, vijećnik, predsjednik povjerenstva - temeljem članka 39. Statuta Općine 

Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09) i članka 

15.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“, broj 18/09) 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na 26. 

sjednici Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu održane 28. prosinca 2012. godine, podnosi 

prijedlog člana za izbor predsjednika Povjerenstva za turizam Općine Sveti Juraj na Bregu, 

predlaže se Dragica Vugrinec iz Pleškovca 48. 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog člana za izbor 

                     predsjednik Povjerenstva za turizam Općine Sveti Juraj na Bregu, te će se  

                     Rješenje o razrješenju i imenovanju objaviti u „Službenom glasniku Međimurske 

                     Županije“. 

 

TOČKA 29. 

PRIJEDLOG ČLANA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA  

POVJERENSTVA ZA UNUTARNJI NADZOR  

- predlagatelj je Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanja obrazloženja je predsjednik 

Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

Miroslav Turk, vijećnik, predsjednik povjerenstva - temeljem članka 39. Statuta Općine 

Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09) i članka 

15.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“, broj 18/09) 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu na 26. 

sjednici Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu održane 28. prosinca 2012. godine, podnosi 
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prijedlog člana za izbor predsjednika Povjerenstva za unutarnji nadzor  Općine Sveti Juraj na 

Bregu, predlaže se Miroslav Turk iz Zasadbrega. 

Nakon razmatranja prijedloga, donijeta je 

 

ODLUKA: Jednoglasno s 12 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog člana za izbor 

                     predsjednika Povjerenstva za unutarnji nadzor Općine Sveti Juraj na Bregu, 

                     te će se Rješenje o razrješenju i imenovanju objaviti u „Službenom glasniku  

                     Međimurske Županije“. 

 

Dovršeno: 20:30 sati 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Rodinger 

 

 


